
บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความเปนมาและความสําคัญ 
  องคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองทองถ่ินรูปแบบหนึ่งในระบบการปกครองของไทย 
ซ่ึงหมายถึงการปกครองท่ีรัฐบาลใหอํานาจหรือการกระจายอํานาจไปใหหนวยปกครองทองถ่ินเพ่ือเปดโอกาส
ใหประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินและชุมชน โดยมีองคกรผูรับผิดชอบมีอิสระในการใช
ดุลยพินิจ มีเจาหนาท่ี และงบประมาณในการดําเนินงานแยกออกจากราชการสวนภูมิภาค แตองคกรปกครอง
สวนทองถ่ินก็มิไดมีอธิปไตยในตัวเอง ยังตองอยูภายใตการควบคุมของรัฐบาลกลางตามวิธีท่ีเหมาะสม 
  จากการท่ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีบทบาทและอํานาจหนาท่ี มีอิสระในการบริหาร
จัดการทองถ่ินของตนเอง แมวาจะมีอํานาจหนาท่ีเพ่ิมมากข้ึน แตองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังคงมี
ทรัพยากรจํากัด ท้ังทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ ดังนั้น เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกร
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชนสุขแกทองถ่ินของตน “แผนพัฒนาองคการบริหาร
สวนตําบล” อันเปนเครื่องมือท่ีสําคัญประการหนึ่งท่ีจะทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถดําเนินงานได
ตามเปาหมายท่ีวางไว ฉะนั้น จึงกลาวไดวา “ การวางแผน คือ ความพยายามท่ีเปนระบบ ( System 
attempt) เพ่ือตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคตเพ่ือใหองคกรบรรลุผลท่ีปรารถนา” 
  แมวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะมีแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีดีเทาไรก็ตาม แตหากไมสามารถ
บงชี้ถึงผลการดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนได ก็ไมสามารถท่ีจะบงบอกความสําเร็จของแผนพัฒนาทองถ่ินได “ระบบ
ติดตาม” จึงเปนเครื่องมือสําคัญท่ีชวยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดําเนินงาน รวมถึง “ระบบ
ประเมินผล” ท่ีคอยเปนตัวบงชี้วา ผลจากการดําเนินงานบรรลุตามเปาหมายหรือไมอยางไร เพ่ือนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการปรับปรุง แกไข ขยายขอบเขต หรือแมแตยุติการดําเนินงาน 
  องคการบริหารสวนตําบลเปนการปกครองสวนทองถ่ิน จึงมีอํานาจหนาท่ี 2 ลักษณะ คือ 
อํานาจหนาท่ีบทบาท ตามท่ีกฎหมายบัญญัติในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 
2537 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2552 และพระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจาย
อํานาจใหแกองคแกปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2542 ระบุท่ีมาของอํานาจหนาท่ีบทบาทขององคการบริหาร
สวนตําบล และกฎหมายอ่ืนๆ กําหนดไวเปนหนาท่ีท่ีตองกระทํา 
  ตามอํานาจหนาท่ีท่ีตองกระทําขององคการบริหารสวนตําบล ทางองคการบริหารสวนตําบล
มหาสวัสดิ์จึงไดกําหนดวิสัยทัศนในการบริหารงาน คือ “ส่ิงแวดลอมเดน เนนสุขภาพดี วิธีแกปญหาฉับไว ใส
ใจการอนุรักษ” จากวิสัยทัศนไดกําหนดแผนยุทธศาสตรท่ีตองดําเนินการจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาชุมชนและ
พ้ืนท่ี ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559  ไว  6  ยุทธศาสตร คือ (1) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ 
จํานวน 7 โครงการ (2) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  จํานวน 7 โครงการ (3) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม จํานวน 19  โครงการ (4) ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จํานวน 27 โครงการ  (5) ยุทธศาสตร การพัฒนาดาน เศรษฐกิจ   จํานวน  5 โครงการ และ  (6) 
ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  จํานวน 46 โครงการ จากการจัดทําโครงการขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีความจําเปนตองรับทราบผลท่ีไดจากการลงทุนท้ังในดานความคุมคา และความ
พึงพอใจของประชาชน 
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  อนึ่ง  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2549 หมวด 6 ขอ 28 ถึงขอ 30 ใหมี
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินท่ีตั้งข้ึนโดยนายกองคการบริหารสวนตําบล และได
กําหนดใหมีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบล คณะกรรมการจึงได
ดําเนินการติดตามและประเมินผลหลังสิ้นสุดการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหไดขอมูลท่ี
สามารถนําไปใชปรับปรุงแกไขในการพัฒนา และเพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอไป 
 

วัตถุประสงคของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใน
ครั้งนี้ เพ่ือตองการทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และใน
ภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ท่ีไดดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 
 

ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
  1. ผลการติดตามและประเมินผล การดําเนินงาน ในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 นําไปใชใน
การปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินกิจกรรม/โครงการ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  2. เปนแนวทางในการกําหนดแผนงานโครงการพัฒนาปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
  3. ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทําโครงการขององคการบริหารสวนตําบล 
  4. ประชาชนใหความรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มากข้ึน 
 

ขอบเขตของการติดตามและประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือใหทราบ
ถึงความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ซ่ึงมีขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง ดังนี้ 
  1. ประชากร 
  ลักษณะของประชากรท่ีใชในการติดตามและประเมินผลในครั้งนี้ คือ ประชาชนท่ีอยูในเขต
พ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ หมูท่ี ๑ – ๔ 
  2. กลุมตัวอยาง 
  ในการคัดเลือกกลุมตัวอยาง ของประชาชนท่ีอาศัยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ หมูท่ี ๑ - ๔  จํานวน 120 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยการ 0แจก
แบบสอบถามโดยไมไดจําเพาะเจาะจงวาเปนใคร0 สามารถเก็บแบบสอบถามกลับคืนได 108 คน 
 

แหลงท่ีมาของขอมูล 
  1. ขอมูลทุติยภูมิ 
  ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือการประเมินโครงการ 
ระเบียบกฎหมายท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหครอบคลุมท้ังการประเมินผลโครงการและ
บทบาทอํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
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  2. ขอมูลปฐมภูมิ 
  ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน ประมาณคา 3 ระดับ คือ  พอใจ ระดับมาก พอใจ
ระดับปานกลาง พอใจ ระดับนอย สอบถามจากกลุมตัวอยาง จํานวน 120 คน สามารถเก็บแบบสอบถาม
กลับคืนได 108 คน 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
  องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  หมายถึง  องคการบริหารสวนตําบลท่ีตั้งข้ึนตาม
กฎหมายการปกครองสวนทองถ่ิน ในเขตทองท่ีตําบลมหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
  โครงการ  หมายถึง โครงการขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ท่ีได ดําเนินการ ใน
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ในแตละยุทธศาสตร 
  คณะกรรมการติดตามและประเมินผล  หมายถึง คณะกรรมการท่ีตั้งข้ึนโดยคําสั่งของนายก
องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ตามท่ีระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  
 
 

******************************* 
    



บทที่ 2 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 

 
 การติดตามและประเมินผลครั้งนี้ ไดศึกษาเอกสาร แนวคิด และทฤษฎีท่ีเก่ียวของ เพ่ือนํามา
ประกอบการจัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีรายละเอียดสรุปได ดังนี้ 
  

วิสัยทัศนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
“ส่ิงแวดลอมเดน เนนสุขภาพ วิธีแกปญหาฉับไว ใสใจอนุรักษ” 

 

พันธกิจการพัฒนา 
 เพ่ือใหการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ในอนาคตดําเนินไปภายใตวัตถุประสงค
และเปาหมายหลักไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองกําหนดพันธกิจขององคการบริหารสวนตําบล ท่ี
จะตองดําเนินการโดยสนับสนุนและเชื่อมโยงกัน สําหรับพันธกิจท่ีตองทําเพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศนขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ มีดังนี้ 

๑. สรางและปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ใหเพียงพอกับความตองการของประชาชน 

สามารถรองรับการขยายตัวของชุมชนไดในอนาคต 

๒. จัดระบบการควบคุมดูแลรักษาสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับการพัฒนาอยางยั่งยืน  

๓. พัฒนาระบบการบริหารการจัดการในองคกร เสริมสรางความเขมแข็งในชุมชน ปองกันและแกไข

ปญหายาเสพติด สรางความม่ันคง สรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน สงเสริมและพัฒนา

ระบบงานสวัสดิการสังคม การกีฬาและสาธารณสุข 

๔. สงเสริมสนับสนุนพัฒนาระบบการศึกษาท้ังในและนอกระบบ สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม อนุรักษ

ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและงานรัฐพิธีตาง ๆ 

๕. พัฒนาสงเสริมอาชีพ การฝกอบรมอาชีพใหกับประชาชนและสนับสนุนสงเสริมการเกษตรปลอดสารเคมี 

๖. พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร พัฒนาบุคลากร สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

พัฒนาทองถ่ิน และสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 

ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตรท่ี   ๑   การพัฒนาดานบริการสาธารณะ  
     แนวทางท่ี  1 การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตางๆ  
     แนวทางท่ี  2 การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง  แหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภค และการเกษตร  
ยุทธศาสตรท่ี   2        การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว  
 แนวทางท่ี  1 การจัดการสิ่งแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน  
 แนวทางท่ี  2 พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว  
ยุทธศาสตรท่ี   3 การพัฒนาดานสังคม    
 แนวทางท่ี  1 กอสรางสงเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ   
 แนวทางท่ี  ๒ สงเสริมสนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข  
 แนวทางท่ี  ๓ การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
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 แนวทางท่ี ๔ สงเสริมสนับสนุนงานสวัสดิการและสังคมสงเคราะห  
 แนวทางท่ี ๕ การปองกันและรักษาความสงบเรียบรอยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
 แนวทางท่ี  ๖ สงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย  
ยุทธศาสตรท่ี    4 การพัฒนาดานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาการศึกษา และสงเสริมระบบการศึกษา  
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการเผยแพรคุณธรรมจริยธรรมทางศาสนา และการเผยแพรศิลป  
    วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน 
ยุทธศาสตรท่ี    5 การพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาสงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหแกประชาชน  
 แนวทางท่ี 2 สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตร ปลอดภัยจากสารพิษ  
ยุทธศาสตรท่ี    6 การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  
 แนวทางท่ี 1 พัฒนาการบริหารจัดการทีดีในองคกรและสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนใน  
    การพัฒนาทองถ่ิน 

 

นโยบายการพัฒนาของผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
ยุทธศาสตรท่ี ๑ ดานพัฒนาการบริการสาธารณะ 

แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ การพัฒนาดานโครงสรางพ้ืนฐานและสาธารณูปโภคตาง ๆ  
ภารกิจ  
-กอสรางสะพานขามคลองมหาสวัสดิ์บริเวณสถานีรถไฟ หมูท่ี ๑ 
-ปรับปรุงถนนภายในตําบลใหเปนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
-กอสราง ปรับปรุง ซอมแซม ถนน สะพาน ทางเดินเทา และทอระบายน้ําใหอยูในสภาพใชการไดดี  
-ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟาสาธารณะ ระบบประปา และระบบการจราจร ใหไดมาตรฐาน และเพียงพอ

ตอความตองการของประชาชน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ การพัฒนาแหลงน้ํา คูคลอง และแหลงน้ํา เพ่ือการอุปโภคบริโภค และ

การเกษตร 
ภารกิจ 
-กอสรางประตูระบายน้ําคลองโรงเจบริเวณบอบําบัดน้ําเสีย หมูบานพฤกษา ๔ เพ่ือปองกันน้ําทวม 
-ขุดลอกคูคลอง และลอกทอระบายน้ํา เพ่ือเรงการระบายน้ํา  
-จัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภค ใหเพียงพอตอความตองการของประชาชน 
-กอสรางเข่ือนกันดินตามริมคลองสาธารณะ เพ่ือปองกันการพังทลายของดิน  
-กําจัดผักตบชวาและวัชพืชตามลําคลองสาธารณะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการไหลเวียนของน้ํา 

ยุทธศาสตรท่ี ๒ ดานการพัฒนาส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ การจัดการส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ภารกิจ 
-ปรับปรุงภูมิทัศนสองขางทาง 
-สรางจิตสํานึกใหกับประชาชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยการสงเสริมให

ประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินการ 
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แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ พัฒนาและสงเสริมการทองเท่ียว 
ภารกิจ 
-สงเสริมแหลงทองเท่ียวเชิงอนุรักษและสินคา OTOP ตําบลมหาสวัสดิ์ 

ยุทธศาสตรท่ี ๓ ดานสังคม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ สงเสริม สนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ 
ภารกิจ 
-สงเสริมสนับสนุนการจัดสรางสถานท่ีออกกําลังกายและจัดซ้ืออุปกรณการกีฬาใหกับทุกหมูบานและชุมชน 
-สนับสนุนการแขงขันกีฬาตานยาเสพติดเพ่ือเยาวชนหางไกลยาเสพติด 
-สนับสนุนและอนุรักษกีฬาพ้ืนบาน 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สงเสริม สนับสนุนการใหบริการสาธารณสุข 
ภารกิจ 
-สงเสริมสุขภาพ และปองกันควบคุมโรคระบาดตาง ๆ ในพ้ืนท่ี เชน โรคไขเลือดออก โรคพิษสุนัขบา  
-พัฒนาระบบการใหบริการสาธารณสุขแกประชาชน เพ่ือใหประชาชนไดเขาถึงสาธารณสุขมูลฐาน 
-สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมตาง ๆ  
แนวทางการพัฒนาท่ี ๓ การปองและแกไขปญหายาเสพติด 
ภารกิจ 
-สนับสนุนงบประมาณปองกันและแกไขปญหายาเสพติดและการบําบัดผูติดยาเสพติด 
-ดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล 
-ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานศึกษา 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๔ สงเสริม สนับสนุน งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห 
ภารกิจ 
-จัดสรางศาลาอเนกประสงค/จัดตั้งศูนยผูสูงอายุตําบลมหาสวัสดิ์ และจัดตั้งศูนยบริการอ่ืนๆ เพ่ือ

บริการประชาชน 
-สงเสริมสถาบันครอบครัว 
-ใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการสงเคราะหและเบี้ยยังชีพอยางยุติธรรม และเปนไปตาม

ระเบียบ กฎหมาย 
-สงเสริมใหผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส ไดรับการดูแลดานสุขภาพอนามัยอยางท่ัวถึง สามารถ

ชวยเหลือตนเองได โดยไมเปนภาระของผูอ่ืน 
-สงเสริมกิจกรรมตางๆ แก ผูสูงอายุ ผูพิการ และผูดอยโอกาส ในดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
แนวทางการพัฒนาท่ี ๕ การปองกัน และรักษาความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน 
ภารกิจ 
-สงเสริม สนับสนุนการปองกันและอุบัติภัยตางๆ เชน อุบัติเหตุทางทองถนน ในชวงเทศกาลตาง ๆ  
แนวทางการพัฒนาท่ี ๖ สงเสริม สนับสนุนการดําเนินงานดานสาธารณภัย 
ภารกิจ 
-จัดหา วัสดุอุปกรณ ในการปองกันและบรรเทาสาธารณภัยใหเพียงพอ 
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ยุทธศาสตรท่ี ๔ ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาการศึกษาและสงเสริมระบบการศึกษา 
ภารกิจ 
-สงเสริมและพัฒนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กใหไดมาตรฐาน 
-สนับสนุนงบประมาณในการจัดการศึกษา เชน อาหารเสริม (นม) อาหารกลางวัน 
-สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาใหแกเด็กและเยาวชนท้ังในระบบและนอกระบบ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สงเสริม สนับสนุนการเผยแพรคุณธรรม จริยธรรมทางศาสนา และการ

เผยแพรศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปญญาทองถิ่น 
ภารกิจ 
-สืบสานวัฒนธรรมและประเพณีทองถ่ิน เชน ประเพณีวันสงกรานต 
-สรางจิตสํานึกใหกับเด็ก เยาวชนและประชาชนไดตระหนักถึงคุณธรรมจริยธรรมของสังคมไทย 
-สงเสริมกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา 

ยุทธศาสตรท่ี ๕ ดานเศรษฐกิจ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนา สงเสริมและฝกอบรมอาชีพใหประชาชน 
ภารกิจ 
-จัดตั้งตลาด เพ่ือจําหนายสินคาทางการเกษตร 
-สงเสริมอาชีพนวดแผนไทย 
-สงเสริมอาชีพและสนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ย 
-อบรมศึกษาดูงานใหความรูและฝกอาชีพใหแกกลุมอาชีพ กลุมองคกรตางๆ ในชุมชน เชน กลุมสตรี 

กลุมเกษตรกร กลุมผูสูงอายุ 
แนวทางการพัฒนาท่ี ๒ สงเสริมสนับสนุนการผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 
ภารกิจ 
-จัดหาพันธุพืช และพันธุสัตวใหเกษตรกร 
-สนับสนุนเงินทุนปลอดดอกเบี้ยใหกับเกษตรกร 
-จัดหายาปองกันและกําจัดโรคระบาดใหเกษตรกร 
-สงเสริม สนับสนุน การผลิตสินคาทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษโดยการจัดทําปุยชีวภาพ 
-สงเสริม สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัว 

ยุทธศาสตรท่ี ๖ ดานการบริหารจัดการท่ีด ี
แนวทางการพัฒนาท่ี ๑ พัฒนาการบริหารจัดการท่ีดีในองคกร และสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการพัฒนาทองถิ่น 
ภารกิจ 
๑.๑ ดําเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือสรางความสามัคคีในชุมชน 
๑.๒ สงเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการท่ีดี มีความโปรงใส ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย 
๑.๓ สงเสริม สนับสนุนใหประชาชน หนวยงานราชการ และองคกรตางๆ มีสวนรวมในการกําหนด

แนวทาง และรวมกันพัฒนาทองถ่ิน เพ่ือใหการพัฒนาสอดคลองกับความตองการของประชาชน  
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๑.๔ พัฒนาประสิทธิภาพในดานระบบเทคโนโลยี และเครื่องมือเครื่องใชสําหรับการปฏิบัติงาน ใหมี
ความทันสมัย และสามารถใหบริการประชาชนไดอยางสะดวกรวดเร็ว 

๑.๕ พัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหมีความรู ความสามารถ และมี
จิตสํานึกในการใหบริการประชาชน 

๑.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายไดขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ เพ่ือพัฒนาทองถ่ิน
ใหเจริญกาวหนา 

๑.๗ เผยแพรขอมูลขาวสารขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหประชาชนไดรับทราบ เพ่ือให
การบริหารงานมีประสิทธิภาพประสิทธิผล โปรงใส สามารถตรวจสอบได 
 
 

แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินผล 
 ความหมายของการประเมินผล 
 การประเมินผล ( Evaluation) เปนเรื่องของการตรวจสอบและตัดสินคุณคา คุณภาพความสําคัญอยาง
มีนัย ปริมาณ ระดับหรือเง่ือนไขของบางอยาง การประเมินผลนี้จะเปนกระบวนการท่ีแสดงถึงการเปรียบเทียบ
ของสิ่งท่ีตองการจะประเมินกับสิ่งอ่ืนท่ีเหมือนกันดวยการประมาณคา ( Rating) การปรับปรุง ( Improving) 
การใหราคา ( Pricing) การแกไขใหถูกตอง ( Correcting) หรืออาจเก่ียวของกันการเปลี่ยนแปลง ( Changing) 
ไดมีผูใหความหมายเก่ียวกับการประเมินผล (Evaluation) ไวดังนี้ 
 Alkin (1969) กลาววา การประเมินผล หมายถึง กระบวนการของการกําหนดขอบเขตของการ
ตัดสินใจ การเลือกขอมูลท่ีเหมาะสม วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูลตลอดจนการเขียน
รายงานการสรุปขอมูลเทานั้น เพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดใชเปนแนวทางในการเลือกแนวทางปฏิบัติ
ตาง ๆ  
 Fink and Kosecoff (1997) ใหความหมาย การประเมินผล วาเปนกระบวนการท่ีเก่ียวของกับการ
ตัดสินคุณคาของโครงการใดโครงการหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือการหาขอมูลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับจุดมุงหมาย
กิจกรรม ผลผลิต ผลกระทบ และคาใชจายของโครงการ 
 Scriven (1967) ใหความหมายการประเมินผลวาเปนกิจกรรมของการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ
การปฏิบัติโครงการ แยกออกเปน 2 ลักษณะ คือ  
 1. การประเมินผลกอน ( Formative Evaluation) เปนการประเมินผลในขณะท่ีกําลังดําเนินการอยู
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสิ่งท่ีทําเปนปจจุบันใหดีข้ึน 
 2. การประเมินผลหลังหรือสรุป (Summative Evaluation) เปนการประเมินผลสรุปรวบยอดหลัง
เสร็จสิ้นโครงการ เพ่ือสรุปหาจุดบกพรอง เพ่ือนํามาเปนขอมูลในการตัดสินใจในการทําโครงการในปตอไป 
 ในอีกความหมายของการประเมินผล คือ การหาขอมูลท่ีเชื่อถือไดเพ่ือนํามาปรับปรุงการปฏิบัติงานให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงคขององคกร  ซ่ึงจะตองประเมินท้ังเชิงปริมาณและคุณภาพ 
เพ่ือตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีจะประเมินผล หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาการประเมินผลการปฏิบัติงานเปน “เครื่องมือ
ตรวจสอบคุณคาทรัพยากรบุคคล”  
 

ความจําเปนในการประเมินผล 
 การประเมินผลนับวามีความจําเปนอยางมากในโครงการตาง ๆ ไมวาจะเปนหนวยงานของรัฐบาลหรือ
เอกชน เพราะจะใชเปนเครื่องมือในการตรวจสอบผลการดําเนินงาน วาจะประสบความสําเร็จตามจุดมุงหมาย
หรือลมเหลวมากนอยเพียงใด คุมคากับการลงทุนหรือไม หรือสมควรท่ีจะใหการสนับสนุนตอไปอีกหรือไม 
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นอกเหนือจากความจําเปนในการตรวจสอบผลการดําเนินงานแลว การเปลี่ยนแปลงทางดานตาง ๆ เชน การ
เปลี่ยนแปลงทางดานสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ก็มีอิทธิพลท่ีทําใหจะตองมีการประเมินผล 
 สมบัติ สุวรรณพิทักษ (2526) ไดกลาววา ความจําเปนตองมีการประเมินผล อาจกลาวโดยสรุป
ดังนี้คือ 
 1. การเปลี่ยนแปลงทางดานปญหาของสังคม ปจจุบันนี้ไดกอเกิดปญหาของสังคมท่ีไดสงผลกระทบ
ตอสภาพความเปนอยูของประชาชนจํานวนมาก และเปนท่ียอมรับวาชุมชนจะตองทําหนาท่ีรับผิดชอบในการ
แกปญหา มากกวาการพิจารณาใหเปนภาระหนาท่ีของแตละบุคคลในชุมชนนั้น ดังจะเห็นไดวาจะมีโครงการ
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการควบคุมและปองกันทางสังคมเกิดข้ึนอยางมากมาย และเปน.โครงการท่ีเกิดจากการ
ทํางานรวมมือกันระหวางฝายตางๆ โครงการเหลานี้ มีความจําเปนท่ีจะตองมีการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุง
การดําเนินงานและตรวจสอบผลของโครงการ 
 2. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องโครงสรางและหนาท่ีของหนวยงานบริการประชาชน นอกจากจุดมุงหมาย
ของโครงการบริการประชาชนจะเปลี่ยนแปลงแลว ยังมีผลทําใหโครงสรางและการบริหารงานขององคกรท่ีทํา
หนาท่ีดังกลาวเปลี่ยนแปลงไปดวย โดยการดําเนินงานมีแนวโนมท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมและเพ่ิมความ
รับผิดชอบรวมกันมากยิ่งข้ึน จากการขยายขอบเขตของการทํางาน และมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางของ
หนวยงาน จึงทําใหเกิดปญหาในเรื่องการบริหารงาน ซ่ึงมีผลทําใหตองมีการใชการประเมินผลเขามาใชเพ่ือการ
แสวงหาแนวทางในการปรับปรุง และการหารูปแบบของการจัดองคกรและการทํางานใหดียิ่งข้ึนไป 
 3. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องความตองการและความคาดหวังของประชาชน เม่ือสภาพของปญหาสังคม
และการจัดองคการเพ่ือการบริการสังคมไดเปลี่ยนแปลงไป ทําใหเกิดความเปลี่ยนแปลงในเรื่องทัศนคติและ
พฤติกรรมของประชาชนดวย ประชาชนตองการท่ีจะรับรูผลท่ีเกิดจากโครงการและมีความตั้งใจในการท่ีจะเขา
รวมในโครงการ ดังนั้น การประเมินผลจะชวยสรางแรงจูงใจใหกับประชาชนท่ีเขามารวมในโครงการ 

4. การเปลี่ยนแปลงในเรื่องวิทยาการและเทคโนโลยี ปจจุบันนี้วิทยาการตาง ๆ ไดเจริญกาวหนาอยาง
รวดเร็ว มีการทดลองศึกษาคนควาดานวิทยาการและเทคโนโลยีใหมๆ อยูตลอดเวลา ดวยเหตุดังกลาวในการ
ดําเนินงานทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษาหรืออนามัย ก็จะมีโครงการใหมๆ ท่ีใชวิทยาการและเทคโนโลยีใหม
เกิดข้ึนตลอดเวลา เม่ือมีการทดลองสิ่งใหม ๆ เราจึงจําเปนจะตองมีการประเมินผลท่ีเกิดจากการจัดทํา
โครงการวา ผลท่ีจะเกิดข้ึนเปนอยางไร 

 

ประโยชนของการประเมินผล 
 สําหรับประโยชนของการประเมินผล จะขอกลาวในสวนของการปฏิบัติงาน ซ่ึงจะเก่ียวของกับ 2 ฝาย
ดวยกัน ถาพูดถึงสายการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือ ผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชา 
 ผูบังคับบัญชา 
 1. ชวยใหผูบริหารมองเห็นภาพรวม ( Holistic) ขององคกรไดชัดเจนยิ่งข้ึน วามีจุดบกพรองท่ีใดและ
จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงประสิทธิภาพของงานตาง ๆ ใหดีข้ึนอยางไร 
 2. ทราบผลการปฏิบัติงานของผูใตบังคับบัญชาอยางแมนยํา สามารถนําไปประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบไดอยางยุติธรรม 
 3. ทราบขอบกพรองของผูใตบังคับบัญชา อันเปนแนวทางสําคัญในการฝกอบรมพัฒนาและให
คําแนะนําแกไขปรับปรุงแกผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม 
 4. ทราบวาผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวงตามเปาหมายหรือไม ปฏิบัติได
ตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวหรือไมเพียงใด 
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 5. ทราบถึงคุณสมบัติ ความรู ความสามารถ ความคิดของผูใตบังคับบัญชา สามารถบรรจุบุคคลให
เหมาะสมกับตําแหนง 
 ผูใตบังคับบัญชา 
 1. ชวยใหทราบวาตองปฏิบัติงานไดดีหรือไม สามารถแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานไดดีข้ึนกวาเดิมได
อยางไร 
 2. ชวยใหเกิดความม่ันใจวางานท่ีปฏิบัติ จะไดรับการประเมินผลหรือวัดผลอยางยุติธรรมมีหลักเกณฑ
เปนมาตรฐานเดียวกันขององคกร 
 3. ชวยใหเกิดขวัญ กําลังใจ ท่ีผูบังคับบัญชาใหความสนใจ และพรอมจะชวยเหลือสนับสนุนใหเขาได
ปรับปรุงการปฏิบัติงานไดดียิ่งข้ึน 
 

 การประเมินผลกับการวิจัย 
 มีผูใหความหมายเก่ียวกับการวิจัย ( Research) ไวหลายแนวความคิด ดังนี้ 
 การวิจัย  หมายถึง การคนควาเพ่ือหาขอมูลอยางถ่ีถวนตามหลักวิชา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิต
สถาน, 2525 : 742) 
 สมหวัง พิธิยานุวัฒน (2524) ไดใหความหมายของการวิจัยวา คือ กระบวนการคนควาหาความจริง
ภายในขอบเขตท่ีกําหนดไวอยางมีระบบ ตามระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตรเพ่ือประโยชนในการอรรถาธิบาย
หรือทํานาย 
 อนันต ศรีโสภา (2520 : 16) ไดกลาววา การวิจัย คือ ขบวนการเสาะแสวงหาความรูจากปญหา
อยางชัดเจน อยางมีระบบ โดยมีการทดสอบสมมติฐานท่ีแสดงความสัมพันธระหวางเหตุและผล ซ่ึงสอบคลอง
กับจุดมุงหมายในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือนําไปใชพยากรณหรือสังเกตการณเปลี่ยนแปลง เพ่ือควบคุมสิ่งหนึ่งใหคงท่ี 
 สําหรับการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการประเมินผลกับการวิจัยนั้น มีผูใหความแตกตางไว
ดังนี้ คือ Bhola (1979) ไดใหความเห็นวา 
 1. การประเมินผลไดเนนในเรื่องของการนําไปใชปฏิบัติ ในขณะท่ีการวิจัยมีจุดมุงหมายในเรื่องของ
การคนควาทางดานวิชาการ 
 2. การประเมินผลเลือกปญหาท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติ เพ่ือใชในการแกไขปญหานั้น ๆ ในขณะท่ีการ
วิจัยจะอางอิงทฤษฎี เพ่ือการตรวจสอบและพัฒนาทฤษฎีหรือความรูตาง ๆ เหลานั้น 
 3. การประเมินผลจะมีเวลาเปนเครื่องกําหนดการปฏิบัติงาน เพราะตองใชประกอบในการตัดสินใจ
การดําเนินงานโครงการ สวนการวิจัยอาจจะใชระยะเวลาท่ียาวนานกวา จึงไมคอยถูกบีบบังคับในเรื่องของ
ระยะเวลาในการวิจัย 
 4. การประเมินผลจะดําเนินการในสถานท่ีและระยะเวลาท่ีกําหนดท่ีแนนอน ในขณะท่ีการวิจัย
สามารถกระทําในสถานท่ีท่ัวไปและไมมีระยะเวลากําหนด ข้ึนอยูกับความพรอมของผูวิจัย 
 Anderson and Ball (1978) ใหความคิดเห็นในเรื่องความแตกตางของการวิจัย กับการ
ประเมินผลไวดังนี้ 
 1. การวิจัยเนนเรื่องการไดมาซ่ึงความรูใหม ในขณะท่ีการประเมินผลนั้นเนนการนําผลของขอมูลไปใช
ในการตัดสินใจ 
 2. การวิจัยมีรากฐานมาจากทฤษฎีและหลักการ สวนการประเมินผลเปนความตองการท่ีจะตอบ
คําถามในปญหาของการปฏิบัติงาน 
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 3. ผลของการวิจัย อาจจะนําไปใชอางไมได เพราะเปนเรื่องของทฤษฎีและหลักการตางๆ ขณะท่ีการ
ประเมินผลเนนเรื่องของการนําไปใชจริง 
 4. การวิจัยจะเนนการใหขอมูลเบื้องตนท่ีนําไปสูการพัฒนาในอนาคต แตการประเมินผลจะนํามาใช
กับโครงการปจจุบันและโครงการท่ีดําเนินไปแลว 
 สรุปแลวการวิจัยเปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการคนควาหาบทสรุปท่ีเปนความรูสากลเพ่ือนําไปสูการ
สรางทฤษฎีและกฎตาง ๆ ทางวิทยาศาสตร ไมเก่ียวของกับการตัดสินคุณคา และการสืบคนจะใชวิธีในทาง
ประวัติศาสตรในขณะท่ีกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับการประเมินผลจะเปนเรื่องเก่ียวกับการตัดสินใจแกไขปญหาใด
ปญหาหนึ่งท่ีกําลังเผชิญอยูหรือเปนปญหาเฉพาะ ดังนั้น กระบวนการเก็บรวบรวมขอมูล สังเคราะหขอมูล และ
การตัดสินคุณคาของสิ่งท่ีกําลังประเมินผลอยู จึงเปนสาระสําคัญของการประเมินผล และการสืบคนจะใชวิธี
ทางปรัชญา ดังนั้น จากขอแตกตางท่ีไดกลาวมาแลวขางตน เราจึงสามารถแยกการวิจัยกับการประเมินผลได
อยางเดนชัด วามีความแตกตางกันอยางไร 
 

 ความเปนมาของการประเมินผลโครงการทางดานสังคม 
 การประเมินผลโครงการเปนศาสตรแขนงใหมท่ีพัฒนาข้ึนมาอยางรวดเร็วในชวง 10 ป ซ่ึงพัฒนาการ
ความคิดของการประเมินผลนี้ไดเจริญข้ึนพรอมๆ กับพัฒนาการของการวิจัยทางสังคม ดวยเหตุนี้การกลาวถึง
พัฒนาของการประเมินผลโครงการ จะตองกลาวควบคูไปกับความเจริญกาวหนาของการวิจัยทางสังคม อยาง
หลีกเลี่ยงไมได Rossi, Freemand and Wright (1980) ไดกลาวถึงสาเหตุสําคัญท่ีทําใหการประเมิน
โครงการไดพัฒนาลําดับข้ันเนื่องมาจาก 
 1. ความรูและความเจริญกาวหนาในเรื่องของการวางแผน การควบคุมและการบริหารงานแพรหลาย
ไปสูสวนตางๆ อยางรวดเร็ว 
 2. บุคคลท่ีมีความรูทางสังคม มีความสนใจในการทํางานของรัฐบาล หรือหนวยงานตางๆ ท่ีทําหนาท่ี
ในการดําเนินงานโครงการพัฒนาวาสามารถทํางานไดผลมากนอยแคไหน 
 3. บุคคลท่ีอยูในระดับบริหาร หรือผูท่ีรับผิดชอบโครงการ ตลอดจนผูท่ีมีหนาท่ีในการตัดสินใจ
ตองการท่ีจะใชเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหการดําเนินงานของโครงการไปสูเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพใหมากท่ีสุด 
 4. นักการเมืองและผูบริหารยอมรับในเรื่องการประเมินผลมากยิ่งข้ึน  
 

 กลาวโดยสรุปแลว   ความสําคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเปนเครื่องมือสําคัญในการ
ทดสอบผลการดําเนินงานตามภารกิจขององคกรวาดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนดไวหรือไม ทําใหทราบ
และกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรมและเกิดความชัดเจนท่ีทําใหทราบถึงจุดแข็ง ( strengths) 
จุดออน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา โครงการ 
กิจกรรมตาง ๆ ซ่ึงอาจเกิดจากองคกร บุคลากร สภาพพ้ืนท่ีและผูมีสวนเก่ียวของเพ่ือนําไปสูการปรับปรุง
แผนงานใหเกิดความสอดคลองกับสภาพแวดลอมในสังคมภายใตความตองการและความพึงพอใจของ
ประชาชนและนําไปสูการวางแผนการพัฒนาในปตอ ๆ ไป เพ่ือใหเกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณคาในกิจการสาธารณะ
มากท่ีสุด และเม่ือพบจุดแข็งก็ตองเรงรีบดําเนินการและจะตองมีความสุขุมรอบคอบในการดําเนินการ ขยาย
โครงการ งานตาง ๆ  ท่ีเปนจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสรางใหเกิดจุดแข็งนี้ และเม่ือพบปญหาหรือ
อุปสรรคก็จะตองตั้งรับใหม่ัน รอโอกาสท่ีจะดําเนินการและตั้งม่ันอยางสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งท่ีเปน
ปญหาและอุปสรรคลงไป เม่ือพบจุดออนตองหยุดและลดถอยปญหาลงใหได ดําเนินการปรับปรุงใหดีข้ึนตั้งรับ
ใหม่ันเพ่ือรอโอกาส และสุดทายเม่ือมีโอกาสก็จะตองใชพันธมิตรใหเกิดประโยชนเพ่ือดําเนินการขยายแผน 
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โครงการ งานตาง ๆ  พรอมการปรับปรุงและเรงรีบดําเนินการ สิ่งเหลานี้จะถูกคนพบเพ่ือใหเกิดการพัฒนาโดย
การติดตามและประเมินผล ซ่ึงจะสงผลใหเกิดกระบวนการพัฒนาอยางเขมแข็งและมีความยั่งยืน เปนไปตาม
เปาประสงคท่ีตั้งไวไดอยางดียิ่ง   

ซ่ึงการประเมินผลโครงการ มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองมีการจัดทําท้ังกอนท่ีจะเริ่มตนทําโครงการ
กําลังดําเนินโครงการและหลังเสร็จสิ้นโครงการแลว เพ่ือใหผูเก่ียวของท้ังในระดับบริหาร ระดับปฏิบัติงาน และ
ระดับหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ไดทราบถึงวัตถุประสงคของโครงการวิธีดําเนินงาน เปาหมายของโครงการ 
ตลอดจนทราบถึงการใชทรัพยากรตาง ๆ ในการดําเนินงาน (คน เงิน เครื่องมือ และวิธีการ) ไดอยางชัดเจน ทํา
ใหสามารถนํามาใชประโยชนในดานการวางแผนกอนการดําเนินงานสามารถทําการแกไขไดหากพบ
ขอบกพรองในระหวางดําเนินงาน และสามารถทราบวาโครงการประสบความสําเร็จหรือไม เม่ือเสร็จสิ้น
โครงการ และยังสามารถนําเอาขอมูลท้ังหมดนํามาสรุป เพ่ือเปนประโยชนในการดําเนินการโครงการในครั้ง
ตอไปไดอีกดวย 
 
 
 

***************************** 
 



บทที่ 3 
วิธีการดําเนินการติดตามและประเมินผล 

 
 การติดตามและประเมินผลครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือตองการทราบถึงความพึงพอใจของประชาชนตอ
ผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ท่ีได
ดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีรายละเอียดเก่ียวกับวิธีดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
  

แหลงท่ีมาของขอมูล 
 1. ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
 ไดจากการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตําราท่ีเก่ียวของ เชน หนังสือการประเมินโครงการ ระเบียบ
กฎหมายท่ีเก่ียวกับองคการบริหารสวนตําบล เพ่ือใหครอบคลุมท้ังการประเมินผลโครงการ บทบาท และ
อํานาจหนาท่ีขององคการบริหารสวนตําบล 
 2. ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
 ไดจากการเก็บขอมูลจากแบบประเมิน ประมาณคา 3 ระดับ คือ พอใจ ระดับมาก พอใจ ระดับปาน
กลาง และพอใจระดับนอย สอบถามกลุมตัวอยาง 120 คน 
 

เครื่องมือท่ีใชในการติดตามและประเมินผล 
 เครื่องมือใชในการดําเนินการครั้งนี้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ แบงออกเปน 3 ตอน คือ 
 ตอนท่ี 1 เปนคําถามเก่ียวกับสถานภาพผูตอบแบบประเมิน ไดแก สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
จํานวน  6 ดาน คือ ดานเพศ อายุ  สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครัวครัวตอเดือน 
ลักษณะของขอความเปนแบบสํารวจรายการ (Check List) 
  ตอนท่ี 2  เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 6 ยุทธศาสตร ลักษณะของขอความเปนแบบมาตรสวนประมาณคา ( Rating 
Scale) 3 ระดับ จํานวนท้ังหมด 3๖ ขอ 
 ตอนท่ี 3  
 1) เปนคําถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม ลักษณะของขอความเปนแบบมาตร าสวนประมาณคา ( Rating Scale) 3 ระดับ 
จํานวน 8 ขอ  
 2) ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ เปนแบบเขียนตอบปลายเปด ใหผูตอบแบบประเมินเขียนความ
คิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการ 
 คําถามเก่ียวกับความพึงพอใจตอนท่ี 2 และตอนท่ี 3 มีเกณฑการใหคะแนน คือ  
 ความพึงพอใจ ระดับมาก   มีคาเทากับ  3  คะแนน 
 ความพึงพอใจ ระดับปานกลาง  มีคาเทากับ  2  คะแนน  
 ความพึงพอใจระดับนอย   มีคาเทากับ  1  คะแนน 
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สถิติท่ีใชในการประเมินโครงการ 
 แบบประเมินท่ีกลุมตัวอยางไดตอบมาเรียบรอยแลวนําขอมูลมาประมวลผล เพ่ือนําไปวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติ ดังนี้ 
 1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน วิเคราะหโดยใชคาสถิติรอยละ  
 2. ขอมูลระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง วิเคราะหโดย  
  1) หาคาสถิติรอยละ ( Percentage) 
  2) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
  3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแตละชวง ดังนี้ 
  คาเฉลี่ยระดับ  2.34-3.00 มีความพึงพอใจ ระดับมาก 
  คาเฉลี่ยระดับ  1.67-2.33 มีความพึงพอใจ ระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยระดับ  1.00-1.66 มีความพึงพอใจ ระดับนอย 
 3. นําขอมูลท่ีเปนสถิติและวิเคราะหแลวมาเรียบเรียงและนําเสนอเปนรายงาน  
 

วิธีการเก็บขอมูล 
 ผูประเมินและติดตามผลไดเก็บขอมูล การจัดทําแผนยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหา
สวัสดิ์ เพ่ือติดตามและประเมินผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหารสวน
ตําบลมหาสวัสดิ์ โดยดําเนินการดังตอไปนี้ 
 1. ประชุมคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้ง  
 2. จัดทําแบบประเมินผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
 3. สงแบบประเมินไปยังกลุมตัวอยางภายในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  
 4. เก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจากแบบประเมิน นํามาประมวลผล และวิเคราะหขอมูลทางสถิติ  
 5. นําขอมูลท่ีวิเคราะหแลวมาเรียบเรียงเพ่ือนําเสนอเปนรายงาน  
 

ระยะเวลาเก็บขอมูล 
 ตั้งแตวันท่ี 1  – 30 กันยายน 2559    
 
 
 

***************************** 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การดําเนินการติดตามและประเมินผล เพ่ือใหทราบผลการจัดทําแผนงานโครงการ โดยการสํารวจ
ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีตอแผนงานโครงการในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวมขององคการบริหาร
สวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 

สรุปผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
 1. ดานการดําเนินงานจัดทําแผน และการนําแผนไปปฏิบัติ 

องคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ใหความสําคัญตอการดําเนินงานตอยุทธศาสตรการพัฒนาครบท้ัง 
6 ดาน ยุทธศาสตรขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์มีความสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด
นครปฐม ประชาชนมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาครบทุกหมูบาน 

ข้ันตอนการจัดทําแผนเปนไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548  กําหนดไวทุกข้ันตอน  

ในแผนพัฒนาสามป (พ.ศ. ๒๕๕9-๒๕61)  มีโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนา ๓ ป (เฉพาะป ๒๕๕9) 
จํานวน 230 โครงการ โครงการ/กิจกรรมท่ีดําเนินการปงบประมาณ ๒๕๕9 จํานวน  123  โครงการ โครงการท่ี
แลวเสร็จ จํานวน 75 โครงการ   โครงการท่ีอยูระหวางดําเนินการ จํานวน  11  โครงการ  และจํานวนโครงการท่ีมี
ไมดําเนินการ  37  โครงการ  

สรุปผลการจัดทํากิจกรรม/โครงการ ตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

-เปนไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์  คิดเปนรอยละ 69.92 
-ไมเปนไปตามแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ คิดเปนรอยละ 30.08 

 2. ดานการนําแผนงาน/โครงการไปปฏิบัติ โดยการศึกษาความพึงพอใจของประชาชน 
 การวิเคราะหความพึงพอใจของประชาชน ตอผลการดําเนินงานในแตละยุทธศาสตร และในภาพรวม
ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ วิเคราะหโดยใชแบบสอบถาม จํานวน 120 ชุด เก็บรวบรวมคืนได 
จํานวน ๑08 ชุด 
 1. ขอมูลเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน หาคาสถิติรอยละ ( Percentage) 
 2. ขอมูลระดับความพึงพอใจของผูตอบแบบประเมิน 
  1) หาคาสถิติรอยละ (Percentage) 
  2) หาคาเฉลี่ย (Mean) 
  3) หาคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation) 
 3. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน 
 
วิเคราะหขอมูล แบงเปน 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จําแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ และรายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน 
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ตารางท่ี 1.1 สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน 
 

สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จํานวนคน รอยละ 
เพศ   
     -ชาย 43 39.80 
     -หญิง 65 60.20 
   
อายุ   
     -ต่ํากวา 20 ป 4 3.70 
     -21-30 ป 11 10.20 
     -31-40 ป 21 19.40 
     -41-50 ป 30 27.80 
     -51-60 ป 29 26.90 
     -มากกวาเทากับ 61 ปข้ึนไป 13 12.00 
   
สถานภาพ   
     -โสด 23 21.30 
     -สมรส 68 63.00 
     -หยาราง/หมาย 17 15.70 
   
ระดับการศึกษา   
     -ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 60 55.60 
     -มัธยมศึกษาตอนตนหรือเทียบเทา 12 11.10 
     -มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา 14 13.00 
     -ปริญญาตร ี 21 19.40 
     -ปริญญาโท 1 0.90 
     -สูงกวาปริญญาโท - - 

อาชีพ   
     -รับราชการ 4 3.70 
     -พนักงานรัฐวิสาหกิจ 1 0.90 
     -พนักงานบริษัทเอกชน 18 16.70 
     -คาขาย 23 21.30 
     -เกษตรกร 48 44.40 
     -อ่ืน   14 13.00 
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สถานภาพของผูตอบแบบประเมิน จํานวนคน รอยละ 
รายไดเฉลี่ยของครอบครัวตอเดือน   
     -ต่ํากวา 10,000 บาท 30 27.80 
     -10,001-20,000 บาท 59 54.60 
     -20,001-30,000 บาท 16 14.80 
     -30,001-40,000 บาท 2 1.90 
     -มากกวา 40,000 บาท 1 0.90 
   
 
 

 จากตารางท่ี 1.1 พบวา ขอมูลสถานภาพท่ัวไปของกลุมตัวอยางสรุปได  ดังนี้ 
 เพศ    กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน  สวนใหญเปนเพศหญิง   จํานวน  65 คน  คิดเปนรอยละ  
60.20 รองลงมาเปนเพศชาย จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 39.80 
 อายุ   กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน สวนใหญมีอายุ ระหวาง 41-50 ป จํานวน 30 คน คิดเปน
รอยละ 27.80 รองลงมามีอายุระหวาง 51-60 ป จํานวน ๒9 คน คิดเปนรอยละ ๒6.9๐ และต่ําสุดมีอายุ
ระหวางต่ํากวา ๒๐ ป  จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.70   

สถานภาพ  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน สวนใหญอยูในสถานภาพสมรส จํานวน  68  คน คิด
เปนรอยละ 63.00 รองลงมาอยูในสถานภาพโสด จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 2๑.30 และต่ําสุดอยูใน
สถานภาพหยาราง/หมาย จํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 15.7๐  
 ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน สวนใหญมีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษา
ปท่ี 6 จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 55.60  รองมามีวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี จํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 19.40 และต่ําสุดมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.90 
 อาชีพ  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกร  จํานวน 48 คน คิดเปน
รอยละ 44.40 รองมาประกอบอาชีพคาขาย จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ  21.30 และต่ําสุดประกอบ
อาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.90 
 รายไดเฉล่ียของครัวเรือนตอเดือน  กลุมตัวอยางท่ีตอบแบบประเมิน สวนใหญมีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือน
ตอเดือน 10,001 – 20,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 54.60  รองมามีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอ
เดือนต่ํากวา  1๐,๐๐๐ บาท  จํานวน 30  คน คิดเปนรอยละ 27.80 และต่ําสุดมีรายไดเฉลี่ยของครัวเรือนตอ
เดือนมากกวา ๔๐,๐๐๐ บาท จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.90 
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 ตอนท่ี 2 ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงาน ตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
  ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานแยกตามยุทธศาสตรการพัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ แสดงดังตารางท่ี 
2.1 ตารางท่ี 2.2 ตารางท่ี 2.3 ตารางท่ี 2.4 ตารางท่ี 2.5 และตารางท่ี 2.6 
 

ตารางท่ี 2.๑ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานบริการสาธารณะ 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร 38.90 56.50 4.60 2.34 .566 มาก 
2.การซอมแซมปรับปรุงไฟฟาสาธารณะ 31.50 64.80 3.70 2.28 .527 ปานกลาง 
3.การซอมแซมปรับปรุงระบบน้ําประปา 32.40 62.00 5.60 2.27 .557 ปานกลาง 
4.การซอมแซมปรับปรุงทอระบายนํ้า 25.00 68.50 6.50 2.19 .532 ปานกลาง 
5.การขุดลอกคูคลองในเขตพื้นที่ อบต.มหาสวัสดิ์ 39.80 53.70 6.50 2.33 .596 ปานกลาง 

รวม 33.52 61.10 5.38 2.28 .560 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2. ๑ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ อยูใน ระดับปานกลาง  โดยมี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.28  (Mean = 2.28)  เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร  มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.34 (Mean = 2.34) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 (Mean = 2.19)   
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แผนภูมิท่ี 2.๑ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานบริการสาธารณะ  
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ตารางท่ี 2.๒ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร

การพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 64.80 34.30 0.90 2.64 .502 มาก 
2.การดูแลรักษาความสะอาดถนนและลําคลอง 59.30 37.00 3.70 2.56 .569 มาก 
3.การพัฒนาและสงเสริมใหเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร 60.20 39.80 - 2.60 .492 มาก 
4.การปรับปรุง บํารุงรักษาแมนํ้าลําคลอง แหลงนํ้าตางๆ 50.00 44.40 5.60 2.44 .601 มาก 

รวม 58.58 38.88 2.55 2.56 .540 มาก 

 
จากตารางท่ี 2.๒  พบวา  ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว อยูในระดับมาก  โดยมี

คาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.56  (Mean = 2.56) เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด ขอ 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.64  (Mean =2.64) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ ๔ การปรับปรุง บํารุงรักษาแมนํ้าลําคลอง แหลงนํ้าตาง ๆ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.44 (Mean = 2.44) 
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แผนภูมิท่ี 2.๒ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 
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ตารางท่ี 2.3 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานสังคม 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส 58.30 37.00 4.60 2.54 .587 มาก 
2.การดําเนินการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 39.80 51.90 8.30 2.31 .621 ปานกลาง 
3.การปองกันและระงับอัคคีภัย 27.80 67.60 4.60 2.23 .523 ปานกลาง 
4.การปองกันและแกไขอุบัติเหตุทางถนน 21.30 66.70 12.00 2.09 .573 ปานกลาง 
5.การสงเสริมดานการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 19.40 63.00 17.60 2.02 .611 ปานกลาง 
6.การใหความรูดานสาธารณสุขแกชุมชน 23.10 63.90 13.00 2.10 .595 ปานกลาง 
7.การปองกันและควบคุมโรคติดตอในชุมชน 22.20 65.70 12.00 2.10 .579 ปานกลาง 
8.การใหบริการดานการจัดเก็บขยะมูลฝอย 28.70 67.60 3.70 2.25 .514 ปานกลาง 
9.การควบคุมดูแลรานอาหารใหความสะอาดปลอดภัยจาก 20.40 75.90 3.70 2.17 .464 ปานกลาง 
  สารปนเปอน       
10.การใหบริการถังรองรับขยะมูลฝอย 45.40 52.80 1.90 2.44 .534 มาก 

รวม 30.64 61.21 8.14 2.23 .560 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2. ๓ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 2.23 (Mean = 2.23) เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 1 การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.54 
(Mean = 2.54) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 5 การสงเสริมดนการกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.02 (Mean = 2.02) 
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แผนภูมิท่ี 2.3 : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม  

 ตารางท่ี 2.๔ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
ดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 2.4 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติ 29.60 64.80 5.60 2.24 .545 ปานกลาง 
2.การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก 28.70 61.10 10.20 2.19 .598 ปานกลาง 
3.การจัดกิจกรรมวันสงกรานต 37.00 57.40 5.60 2.31 .574 ปานกลาง 
4.การจัดกิจกรรมวันผูสูงอายุ 39.80 58.30 1.90 2.38 .524 มาก 
5.การจัดงานวันสําคัญของชาติ  เชน วันเฉลิมพระชนม 52.80 43.50 3.70 2.49 .572 มาก 
พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ และวันเฉลิม       
พระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์  พระบรม       
ราชินีนาถ ฯลฯ       

รวม 37.58 57.02 5.40 2.32 .560 ปานกลาง 

 
  จากตารางท่ี 2. ๔ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม อยูใน
ระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.32 (Mean = 2.32)  เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 5 การจัดงานวันสําคัญของชาติ เชน 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ คาเฉลี่ยเทากับ 2.49 (Mean = 
2.49) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 2 การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.19 (Mean = 2.19)   
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แผนภูมิท่ี 2.๔ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 2.๕ แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ   

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง ๆ  23.10 66.70 10.20 2.13 .565 ปานกลาง 
2.การฝกอบรมสงเสริมอาชีพและการเพิ่มรายไดแกชุมชน  24.10 66.70 9.30 2.15 .561 ปานกลาง 
3.การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร 25.90 65.70 8.30 2.18 .561 ปานกลาง 
       

รวม 24.37 66.37 9.27 2.15 .560 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2.๕ พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ อยูในระดับ ปานกลาง  โดยมีคาเฉลี่ยรวม

เทากับ 2.15  (Mean = 2.15) เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจ มากท่ีสุด ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
๒.๑8  (Mean = ๒.๑8) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.13  (Mean = 2.13)   
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แผนภูมิท่ี 2.๕ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานเศรษฐกิจ  
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ตารางท่ี 2.6 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตาม ยุทธศาสตร
การพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

1.การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแกประชาชน 30.60 63.90 5.60 2.25 .549 ปานกลาง 
2.การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพื่อตอบสนอง 23.10 68.50 8.30 2.15 .544 ปานกลาง 
ความตองการของประชาชน       
3.การจัดโครงการฝกอบรมและศึกษาดูงานสําหรับผูนําชุมชนเพื่อนํา 24.10 67.60 8.30 2.16 .550 ปานกลาง 
มาประยุกตใชในการพัฒนาทองถ่ิน       
4.การใหความรูและสงเสริมบทบาทหนาที่ของผูนําชุมชน 24.10 68.50 7.40 2.17 .538 ปานกลาง 
5.การสงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารงาน อบต. 25.90 68.50 5.60 2.20 .525 ปานกลาง 
6.การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารตางๆ  25.90 68.50 5.60 2.20 .525 ปานกลาง 

รวม 25.62 67.58 6.80 2.19 .540 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2. 6   พบวา   ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  อยูในระดับปานกลาง   

โดยมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ   2.19  (Mean = 2.19)  เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใ จมากท่ีสุด ขอ ๑  การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ  2.25 (Mean = 2.25)  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด   ขอ 2  การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือตอบสนองความตองการของ
ประชาชน  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15  (Mean = 2.15) 
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แผนภูมิท่ี 2.6 : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาดานการบริหารจัดการท่ีดี  
 29 
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ตารางท่ี 2.7 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทุกดาน 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. ผลของระดับความพึงพอใจ 
มาก ปานกลาง นอย 

ยุทธศาสตรดานบริการสาธารณะ 33.52 61.10 5.38 2.28 .560 ปานกลาง 
ยุทธศาสตรดานส่ิงแวดลอมและการทองเท่ียว 58.58 38.88 2.55 2.56 .540 มาก 

ยุทธศาสตรดานสังคม 30.64 61.21 8.14 2.23 .560 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 37.58 57.02 5.40 2.32 .560 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ 24.37 66.37 9.27 2.15 .560 ปานกลาง 

ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการท่ีดี 25.62 67.58 6.80 2.19 .540 ปานกลาง 

รวม 35.05 58.69 6.26 2.29 0.553 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี 2.7 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจตอการจัดทํากิจกรรม/โครงการพัฒนาท้ัง 6 ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ อยูในระดับปานกลาง   เม่ือ

พิจารณารายยุทธศาสตรพบวาประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว  มีคาเฉลี่ยเทากับ  ๒.56  (Mean = ๒.56)  และความพึง
พอใจนอยท่ีสุด คือ ยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.15 (Mean = 2.15) 
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แผนภูมิท่ี 2.7 : แสดงคาเฉล่ีย (Mean) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรในแตละดาน 
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ตอนท่ี 3   ระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม   ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจตอผลการ
ดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม แสดงดังตารางท่ี 3.1 ตารางท่ี 3.2 
   
 ตารางท่ี 3.1 แสดงคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean)และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานในภาพรวม  
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ (รอยละ) 

Mean S.D. 
ผลของระดับ
ความพึงพอใจ มาก ปานกลาง นอย 

1.มีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในโครงการ/กิจกรรม 28.70 65.70 5.60 2.23 .540 ปานกลาง 
2.มีการประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูขอมูลของโครงการ/กิจกรรม 24.10 70.40 5.60 2.19 .514 ปานกลาง 
3.มีการเปดโอกาสใหประชาชนแสดงความคิดเห็นตอโครงการ/กิจกรรม 24.10 70.40 5.60 2.19 .514 ปานกลาง 
4.มีการรายงานผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมใหประชาชนทราบ 24.10 64.80 11.10 2.13 .582 ปานกลาง 
5.มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 22.20 67.60 10.20 2.12 .559 ปานกลาง 
6.การดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรมเปนไปตามระยะเวลาที่กําหนด 24.10 68.50 7.40 2.17 .538 ปานกลาง 
7.ผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรมนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชน 24.10 70.40 5.60 2.19 .514 ปานกลาง 
8.ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม 38.90 51.90 9.30 2.30 .630 ปานกลาง 

รวม 26.29 66.21 7.55 2.19 0.549 ปานกลาง 

 
จากตารางท่ี  3.1  พบวา ประชาชนสวนใหญมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม   อยูใน ระดับปานกลาง  โดย

มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 2.19 (Mean = 2.19) เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอ 8 ประโยชนที่ประชาชนในทองถิ่นไดรับจากการดําเนิน

โครงการ/กิจกรรม  มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.30 (Mean = 2.30) และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 5 มีการเปดโอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/

กิจกรรม มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.12  (Mean = 2.12) 
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แผนภูมิท่ี ๓.๑ : แสดงรอยละของกลุมตัวอยางในแตละระดับความพึงพอใจตอผลการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม  
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ตารางท่ี 3.2 แสดงคารอยละ (Percentage) ของจํานวนผูตอบแบบประเมิน แบบเขียนตอบปลายเปด (ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ) 
 

กลุมตัวอยาง จํานวน (คน) รอยละ 
ตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด 2 1.85 
ไมตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด 106 98.15 

รวม 108 ๑๐๐.๐๐ 
 
ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จากตารางท่ี 3.2 พบวา ในจํานวนกลุมตัวอยางท้ังสิ้น  10 8 คน มีผูตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด 

จํานวน  2 คน คิดเปนรอยละ 1.85 และสวนใหญจะไมตอบแบบสอบถามแบบปลายเปด จํานวน  106  คน คิดเปนรอยละ 98.15 
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แผนภูมิท่ี ๓.๒ : แสดงรอยละจํานวนผูตอบแบบสอบถามแบบเขียนตอบปลายเปด (แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ)  

 
35 



36 

 

 
 

 
 
 
 

 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีตอการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  
แจกแบบสอบถาม จํานวน 120 ชุด สามารถเก็บกลับคืนได จํานวน 108 ชุด 
  ประชาชนผูตอบแบบประเมินสวนใหญเปนเพศหญิง  จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 60.20  สวน
ใหญมีอายุระหวาง 41-50 ป จํานวน 30 คน คิดเปน รอยละ 27.80 สวนใหญสถานภาพสมรส  จํานวน 68 
คน คิดเปนรอยละ 63.00  มีวุฒิการศึกษาระดับต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 จํานวน 60 คน คิดเปน รอยละ 
55.60  อาชีพหลักไดแกอาชีพเกษตรกร จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 44.40 สวนใหญมี รายไดเฉลี่ยของ
ครัวครัวตอเดือน เปนเงิน 10 ,001-20,000 บาท จํานวน 59 คน คิดเปนรอยละ 54.60  ประชาชนสวน
ใหญมีความพึงพอใจตอการจัดกิจกรรม/โครงการพัฒนา ท้ัง 6 ดาน ขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ 
อยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา แตละยุทธศาสตรพบวาการพัฒนา ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
และการทองเท่ียว ประชาชนมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ  2.56 และยุทธศาสตรดานเศรษฐกิจ มี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คาเฉลี่ยเทากับ 2.15 โดยแยกพิจารณาเปนรายยุทธศาสตรแตละดาน ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานบริการสาธารณะ  มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณา
รายขอพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ ขอ 1 การกอสรางและปรับปรุงถนนในการสัญจร  และมี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ ๔ การซอมแซมปรับปรุงทอระบายน้ํา    

๒. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานสิ่งแวดลอมและการทองเท่ียว มีความพึงพอใจอยูในระดับ มาก  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวา สวนใหญมี ความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ ขอ 1 การอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ ๔ การปรับปรุง บํารุงรักษาแมน้ําลําคลอง แหลงน้ําตาง ๆ  

๓. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานสังคม มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เม่ือพิจารณารายขอพบวา
สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ ขอ ๑ การดูแลผูสูงอายุ ผูพิการ และผูปวยเอดส  และมีความพึงพอใจ
นอยท่ีสุด คือ ขอ 5 การสงเสริมดานกีฬาและการออกกําลังกายเพ่ือสุขภาพ 
 ๔. ยุทธศาสตรการพัฒนาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณารายขอพบวา สวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ ขอ 5 การจัดงานวันสําคัญของชาติ เชน วัน
เฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ และวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ฯลฯ และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ ๒ การจัดหาสื่อการเรียนรูและอุปกรณแกเด็ก 
 ๕. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานเศรษฐกิจ  มีความพึงพอใจอยูในระดับ ปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอ
พบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด  คือ ขอ 3 การสงเสริมและสนับสนุนการผลิตทางการเกษตร  และมี
ความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 1 การสงเสริมและสนับสนุนการลงทุนแกกลุมอาชีพตาง ๆ   

6. ยุทธศาสตรการพัฒนา ดานการบริหารจัดการท่ีดี มีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  เม่ือ
พิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ขอ ๑ การอํานวยความสะดวกในการใหบริการแก
ประชาชน  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 2 การสงเสริมและพัฒนาระบบบริหารงานเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของประชาชน 
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 ผลการวิเคราะหระดับความพึงพอใจของประชาชน ท่ีมีตอการดําเนินงานขององคการ
บริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพรวม 

ประชาชนมีความพึงพอใจตอการดําเนินงานขององคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ในภาพ
รวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายขอพบวาสวนใหญมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ  ขอ ๘ ประโยชนท่ี
ประชาชนในทองถ่ินไดรับจากการดําเนินโครงการ/กิจกรรม  และมีความพึงพอใจนอยท่ีสุด คือ ขอ 5 มีการเปด
โอกาสใหประชาชนตรวจสอบการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม 

 

ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบประเมิน 
ประชาชนผูตอบแบบประเมินมีความคิดเห็น ขอเสนอแนะ และความตองการใหองคการบริหาร

สวนตําบลมหาสวัสดิ์ ดูแลปรับปรุงโดยภาพรวม ตอไปนี้  
1. การเก็บขยะมูลฝอยในเขตพ้ืนท่ีองคการบริหารสวนตําบลมหาสวัสดิ์ ใหเพ่ิมเท่ียวรถในการขน

เก็บขยะมูลฝอย 
2. ขุดลอกคลองปฏิรูป 2   
    
  
 
 

 
  

 
 


	บทที่1
	บทที่2
	บทที่3
	บทที่4
	บทสรุป

